ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 МАРТ 2017 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-29/27.03.2017 г.

1. Приема приложените към това решение „Правила за
условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2017 г.“, в сила от 01.04.2017 година, с направените
в хода на заседанието предложения за промени.
2. Възлага на управителя на НЗОК да изпрати приетите
правила по т. 1 на членовете на Надзорния съвет и
Български лекарски съюз.

2.

3.

4.

№ РД-НС-04-30/27.03.2017 г.

Приема приложените към това решение „Правила за
изменение и допълнение на Правила за условията и реда за
утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко
тримесечие към договорите с изпълнителите на
извънболнична
първична
и
на
извънболнична
специализирана медицинска помощ на броя на
назначаваните специализирани медицински дейности и
стойността на назначаваните медико-диагностични
дейности“.

№ РД-НС-04-31/27.03.2017 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
допълнителен брой СМД (Бланка МЗ - НЗОК №№ 3, 3А) и
стойност на МДД (Бланка МЗ – НЗОК № 4), назначавани
от изпълнители на първична и специализирана медицинска
помощ за първо тримесечие на 2017 година, по РЗОК.

№ РД-НС-04-32/27.03.2017 г.

1. Утвърждава на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД стойности
за дейностите за болнична медицинска помощ от
приложение 2 от Правилата по чл. 4 от Закона за бюджета
на НЗОК за 2017 г., за месец април 2017 г. (дейност м. март
2017 г.), в размер на 501 100 лв., на основание сключен
договор № 151253/20.02.2017 г. с РЗОК Плевен и
предложение от РЗОК – Плевен квх. № 20-15-84/22.03.2017
г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директора на РЗОК Плевен стойностите по т. 1 за РЗОК, да
бъдат отразени в Приложение № 2 към индивидуалния
договор на МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД.
1. Отменя решение № РД-НС-04-9/17.01.2017 г.

5.

№ РД-НС-04-33/27.03.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК в срок до 30 март 2017
г. да публикува на сайта на НЗОК за обществено
обсъждане проект на Правилник за устройството и
дейността на НЗОК с направените в хода на заседанието
корекции.

